
แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๘๑จุลนิติ

หลักการและเหตุผล
โดยที่เปนการสมควรกาํหนดหลกัเกณฑการใชสทิธชิมุนมุสาธารณะใหชัดเจน

และโดยสอดคลองกบักตกิาระหวางประเทศวาดวยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง
ท่ีประเทศไทยเปนภาค ีทัง้นี ้เพื่อใหการชมุนมุสาธารณะเปนไปดวยความสงบเรยีบรอย 
ไมกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวก
ของประชาชนที่จะใชทีส่าธารณะ และไมกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพ
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอื่น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย (มาตรา ๓)

กฎหมายนี้ไมใชบังคับแกการชุมนุมสาธารณะ ดังตอไปนี้
(๑) การชุมนุมเนื่องในงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี
(๒)  การชมุนุมเพื่อประกอบพธีิกรรมทางศาสนาหรอืกิจกรรมตามประเพณี

หรือตามวัฒนธรรมแหงทองถิ่น
(๓)  การชุมนุมเพื่อจัดแสดงมหรสพ กีฬา สงเสริมการทองเทีย่ว หรือ

กิจกรรมอื่นเพื่อประโยชนทางการคาปกติของผูจัดการชุมนุมนั้น
(๔)  การชุมนุมภายในสถานศึกษา
(๕)  การชมุนมุหรอืการประชมุตามบทบญัญตัแิหงกฎหมาย หรอืการประชมุ

สัมมนาทางวิชาการของสถานศึกษาหรือหนวยงานที่มีวัตถุประสงคทางวิชาการ
(๖) การชุมนุมสาธารณะในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน

หรือประกาศใชกฎอัยการศึก และการชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ ้นเพื ่อประโยชน
ในการหาเสยีงเลือกตัง้ในชวงเวลาทีม่ีการเลือกตัง้ แตตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น
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 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ใหไว ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
  เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๓ ก หนา ๑๙
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๒) บทนิยาม (มาตรา ๔)
“การชุมนุมสาธารณะ” หมายความวา การชมุนุมของบคุคลในท่ีสาธารณะ

เพื ่อเรียกรอง สนับสนุน คัดคาน หรือแสดงความคิดเห็นในเรื ่องใดเรื ่องหนึ ่ง
โดยแสดงออกตอประชาชนทัว่ไป และบุคคลอืน่สามารถรวมการชุมนุมนัน้ได 
ไมวาการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนยายดวยหรือไม

“ที่สาธารณะ” หมายความวา ทีด่ินหรือสิ่งปลูกสรางอันเปนทรัพยสิน
ของแผนดินทีใ่ชเพื ่อสาธารณะประโยชนหรือสงวนไวเพื ่อประโยชนร วมกัน
หรือทีห่นวยงานของรัฐมไิดเปนเจาของแตเปนผูครอบครองหรือใชประโยชน 
บรรดาซึง่ประชาชนมคีวามชอบธรรมทีจ่ะเขาไปได รวมตลอดทัง้ทางหลวงและ
ทางสาธารณะ

“ทางหลวง” หมายความวา ทางหลวงตามกฎหมายวาดวยทางหลวง
“ทางสาธารณะ” หมายความวา ทางบกหรือทางนํ้าสําหรับประชาชน

ใชในการจราจร และใหหมายความรวมถึงทางรถระบบรางทีม่รีถเดินสําหรับ
ประชาชนโดยสารดวย

“ผูจัดการชุมนุม” หมายความวา ผูจัดใหมีการชุมนุมสาธารณะ และให
หมายความรวมถึงผูประสงคจะจัดการชุมนุมสาธารณะ และผูซึ่งเชิญชวนหรือ
นัดใหผูอืน่มารวมการชุมนุมสาธารณะ โดยแสดงออกหรือมีพฤติการณทําใหผูอื่น
เขาใจวาตนเปนผูจัดหรือรวมจัดใหมีการชุมนุมนั้น

“ผูชุมนุม” หมายความรวมถึง ผูจัดการชุมนุม และผูเขารวมการชุมนุม
สาธารณะไมวาจะเขารวมการชุมนุมสาธารณะนั้นตามคําเชิญชวนหรือการนัด
ของผูจัดการชุมนุมหรือไม

“หนวยงานของรฐั” หมายความวา สวนราชการ รฐัวสิาหกิจ องคการของ
รัฐบาล องคการมหาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรตามรัฐธรรมนูญ และ
หนวยงานอื่นของรัฐ

“ผูรับแจง” หมายความวา หัวหนาสถานีตํารวจแหงทองทีท่ี่มีการชุมนุม
สาธารณะหรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนผูมีหนาที่
รับแจงการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๓) รัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๕)
กาํหนดให “นายกรฐัมนตร”ี เปนผูรกัษาการตามกฎหมายน้ี และใหมีอํานาจ

ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้ โดยประกาศนั้น เมื ่อไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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๔) บททั่วไป (หมวด ๑, มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๙) 
๔.๑) การใชสิทธิและเสรีภาพของผูชุมนุม (มาตรา ๖)
    กําหนดใหการชุมนุมสาธารณะตองเปนไปโดยสงบและปราศจาก

อาวุธ รวมทั้งการใชสิทธิและเสรีภาพของผูชุมนุมในระหวางการชุมนุมสาธารณะ
ตองอยูภายใตขอบเขตการใชสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย

๔.๒) สถานที่ตองหามในการจัดการชุมนุมสาธารณะ (มาตรา ๗)
     กฎหมายไดกําหนดหามมใิหจัดการชมุนมุสาธารณะในรศัม ี๑๕๐ เมตร

จากพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ
ตั้งแตสมเดจ็เจาฟาขึ้นไป พระราชนิเวศน พระตําหนัก หรอืจากที่ซึ่งพระมหากษตัรยิ 
พระราชินี พระรชัทายาท พระบรมวงศตั้งแตสมเดจ็เจาฟาขึ้นไป หรอืผูสาํเรจ็ราชการ
แทนพระองค ประทับหรือพํานัก หรือสถานที่พํานักของพระราชอาคันตุกะ รวมถึง
ไดกาํหนดหามมใิหจดัการชมุนมุสาธารณะภายในพื้นที่ของรฐัสภา ทาํเนยีบรฐับาล 
และศาล๑ เวนแตมีการจัดใหมีสถานทีเ่พื่อใชสําหรับการชุมนุมสาธารณะภายใน
พื้นที่นั้น

     อยางไรก็ดี ในกรณีทีม่ีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงการรักษา
ความปลอดภยัสาธารณะและความสงบเรยีบรอยของประชาชน กฎหมายไดกาํหนด
ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจประกาศหาม
มิใหชุมนุมในรัศมีไมเกิน ๕๐ เมตรรอบรัฐสภา ทําเนียบรัฐบาล และศาลได 
โดยใหคาํนึงถงึจํานวนของผูเขารวมชมุนุมและพฤตกิารณในการชมุนุมประกอบดวย

๔.๓) สถานที่ที ่การชุมนุมสาธารณะตองไมกีดขวางหรือรบกวนการ
ปฏิบัติงาน (มาตรา ๘)

     เพื่อเปนการคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชสถานที่
ตามปกติ กฎหมายไดกําหนดใหการชุมนุมสาธารณะตองมีลักษณะไมเปนการ
กีดขวางทางเขาออก หรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใชบริการสถานที ่
ดังตอไปนี้

    (๑)  สถานที่ทําการหนวยงานของรัฐ
    (๒)  ทาอากาศยาน ทาเรือ สถานีรถไฟ หรือสถานีขนสงสาธารณะ
    (๓)  โรงพยาบาล สถานศึกษา และศาสนสถาน
    (๔)  สถานทตูหรอืสถานกงสลุของรฐัตางประเทศ หรอืสถานที่ทาํการ

องคการระหวางประเทศ

 ๑“ศาล” หมายความถึง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และศาลอืน่ตามกฎหมายวาดวยการ
จัดตั้งศาล.
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    (๕)  สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
๔.๔) การจัดใหมีสถานที่เพื่อใชสําหรับการชุมนุมสาธารณะ (มาตรา ๙)
    กําหนดใหหนวยงานของรัฐอาจจัดใหมีสถานทีเ่พือ่ใชสําหรับ

การชมุนมุสาธารณะก็ได แตการจัดใหมสีถานที่ดังกลาวน้ันตองไมกระทบตอเสรีภาพ
ของประชาชนที่จะจัดการชุมนุมสาธารณะในที่สาธารณะอื่น โดยมิใหนําความ
ในหมวด ๒ การแจงการชุมนุมสาธารณะ มาใชบังคับแกการชุมนุมสาธารณะ
ที่ไดจัดขึ้นภายในสถานที่ที่หนวยงานของรัฐจัดไวสําหรับการชุมนุมสาธารณะ

๕) การแจงการชุมนุมสาธารณะ (หมวด ๒, มาตรา ๑๐ ถึงมาตรา ๑๔)
๕.๑) ระยะเวลาและวิธกีารในการแจงการชมุนมุสาธารณะ (มาตรา ๑๐)
     กําหนดให “ผูประสงคจะจัดการชุมนุมสาธารณะ” ดําเนินการแจง

การชุมนุมตอ “ผูรบัแจง” กอนเริ่มการชมุนมุไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง โดยใหถอืวา
ผูเชิญชวนหรือนัดใหผูอืน่มารวมชุมนุมในวัน เวลา และสถานที่ทีก่ําหนดไมวาจะ
ดวยวิธีการใด ๆ รวมทัง้ผูขออนุญาตใชสถานทีห่รือเครื่องขยายเสียงหรือขอให
ทางราชการอํานวยความสะดวกในการชุมนุมเปนผูประสงคจะจัดการชุมนุม
สาธารณะดังกลาว

     สําหรบัการแจงการชมุนมุสาธารณะตองระบวุตัถปุระสงค และวนั 
ระยะเวลา และสถานที่ชุมนุมสาธารณะตามวิธีการทีร่ัฐมนตรีประกาศกําหนด
ซึ่งตองเปนวธิท่ีีสะดวกแกผูแจง และตองใหแจงผานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไดดวย

๕.๒) การดําเนนิการเมื่อไดรบัแจงการชมุนมุสาธารณะ และการอทุธรณ
คําสั่งหามชุมนุม (มาตรา ๑๑)

    เมือ่ไดรับแจงแลว กฎหมายกําหนดใหผูรับแจงสงสรุปสาระสําคัญ
ในการชุมนุมสาธารณะตามกฎหมายนี้ใหแกผูแจงทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมง
นับแตเวลาที่ไดรับแจง โดยในกรณีที่ผูรับแจงเห็นวาการชุมนุมนั้นอาจขัดตอ
ขอ ๔.๒) หรือขอ ๔.๓) ใหผูรับแจงมีคําสั่งใหผูแจงแกไขภายในเวลาที่กําหนด และ
หากผูแจงการชุมนุมยังคงไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว ก็ใหผูรับแจงมีคําสั่งหาม
ชุมนุมโดยแจงคําสั่งเปนหนังสือไปยังผูแจง

    โดยในกรณีผูแจงการชุมนุมไมเห็นชอบดวยกับคําสั่งหามชุมนุม 
ใหยื่นอุทธรณเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือผูรับแจงขึ้นไปหนึ่งชั้น และ
ใหผูรบัอุทธรณวินจิฉยัและแจงคาํวนิิจฉยัอุทธรณภายในเวลา ๒๔ ชัว่โมง คาํวนิจิฉยั
อุทธรณนั้นใหเปนที่สุด

    ทัง้นี ้ในระหวางที่มีคาํสั่งหามชมุนุม การอุทธรณและพจิารณาวินจิฉยั
อุทธรณนั้น กฎหมายไดกําหนดใหงดการชุมนุมสาธารณะดวย
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๕.๓) วิธกีารแจงการชมุนมุสาธารณะในกรณท่ีีไมสามารถแจงการชมุนมุ
ไดภายในกําหนดเวลา (มาตรา ๑๒)

    กฎหมายไดกําหนดใหผู ที ่ประสงคจะจัดการชุมนุมสาธารณะ
ซ่ึงไมสามารถแจงการชมุนมุสาธารณะกอนเริ่มการชมุนมุไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง 
สามารถแจงการชุมนุมพรอมดวยคําขอผอนผันกําหนดเวลาดังกลาวตอ
ผูบังคบัการตาํรวจผูรบัผดิชอบพื้นท่ีในกรงุเทพมหานคร หรอืผูบงัคบัการตาํรวจภธูร
จังหวัดในจังหวัดอื่น แลวแตกรณี กอนเริ ่มการชุมนุมได ซึ่งการแจงนั ้นตอง
ระบุวัตถุประสงค และวัน ระยะเวลา และสถานที่ชุมนุมสาธารณะตามวิธีการ
ทีร่ัฐมนตรีประกาศกําหนดซึ่งตองเปนวิธีทีส่ะดวกแกผูแจง และตองใหแจงผาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดดวย โดยใหผูรบัคาํขอผอนผนัตองมหีนังสอืแจงคาํสั่ง
พรอมดวยเหตผุลใหผูย่ืนคาํขอทราบภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมงนบัแตเวลาท่ีไดรับคําขอ

๕.๔) สถานะของผูรับแจงและผูรับคําขอผอนผัน (มาตรา ๑๓)
    กฎหมายกําหนดใหผูรับแจงตามขอ ๕.๒) และผูรับคําขอผอนผัน

ตามขอ ๕.๓) เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
๕.๕) การชุมนุมสาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมาย (มาตรา ๑๔)
      กฎหมายใหถือวาการชุมนุมสาธารณะดังตอไปนี้ เปนการชุมนุม

สาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมาย
    (๑) การชุมนุมสาธารณะที่ไมสงบและมีอาวุธตามขอ ๔.๑) 
    (๒) การชมุนมุสาธารณะที่ไมแจงการชมุนมุภายในกาํหนดระยะเวลา

และวิธีการตามขอ ๕.๑) 
    (๓) การชุมนุมสาธารณะที่ผูแจงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูรับแจง

หรือที่ผูรับแจงมีคําสั่งหามการชุมนุมตามขอ ๕.๒) หรือ
    (๔) การชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ้นหลังจากที่ผูยืน่คําขอไดรับหนังสือ

แจงวาไมมีเหตุผลอันสมควรที่จะผอนผันกําหนดเวลาตามขอ ๕.๓) 

๖) หนาที่ของผูจัดการชุมนุมและผูชุมนุม (หมวด ๓, มาตรา ๑๕ ถึงมาตรา ๑๘)
๖.๑) หนาที่ของผูจัดการชุมนุม (มาตรา ๑๕)
    กฎหมายไดกําหนดใหผูจัดการชุมนุมมีหนาที่ ดังตอไปนี้
    (๑) ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะใหเปนไปโดยสงบ

และปราศจากอาวุธภายใตขอบเขตการใชสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติ
แหงรฐัธรรมนูญ

    (๒) ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะไมใหเกิดการขัดขวาง
เกนิสมควรตอประชาชนที่จะใชท่ีสาธารณะ ตลอดจนดแูลและรบัผดิชอบใหผูชมุนมุ
ปฏิบัติตามขอ ๖.๒)
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    (๓) แจงใหผูชุมนุมทราบถึงหนาทีข่องผูชุมนุมตามขอ ๖.๒) และ
เงื่อนไขหรือคําสั่งของเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

    (๔)  ใหความรวมมอืแกเจาพนักงานดแูลการชมุนุมสาธารณะในการ
ดูแลการชุมนุมสาธารณะใหเปนไปตาม (๑) และ (๒)

    (๕) ไมยุยงสงเสริมหรือชักจูงผูชุมนุมเพื่อใหผูชุมนุมไมปฏิบัติตาม
ขอ ๖.๒)

    (๖)  ไมปราศรยัหรอืจัดกิจกรรมในการชมุนุมโดยใชเครือ่งขยายเสยีง
ในระหวางเวลา ๒๔.๐๐ นาฬกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬกาของวันรุงขึ้น

    (๗) ไมใชเครื่องขยายเสียงดวยกําลังไฟฟาทีม่ีขนาดหรือระดับเสียง
ตามที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด

๖.๒) หนาที่ของผูชุมนุม (มาตรา ๑๖)
    กฎหมายไดกําหนดใหผูชุมนุมมีหนาที่ ดังตอไปนี้
    (๑) ไมกอใหเกิดความไมสะดวกแกประชาชนทีจ่ะใชทีส่าธารณะ

อันเปนทีชุ่มนุมหรือทําใหผู อืน่ไดรับความเดือดรอนเกินทีพ่ึงคาดหมายไดวา
เปนไปตามเหตุอันควร

    (๒)  ไมปดบงัหรอือําพรางตนโดยจงใจมใิหมกีารระบตุวับคุคลไดถกูตอง 
เวนแตเปนการแตงกายตามปกติประเพณี

    (๓)  ไมพาอาวุธ ดอกไมเพลิง สิ่งเทียมอาวุธปน หรือสิ่งที่อาจนํามา
ใชไดอยางอาวุธ เขาไปในที่ชุมนุม ไมวาจะไดรับอนุญาตใหมีสิ่งนั้นติดตัวหรือไม

    (๔) ไมบุกรุกหรือทําใหเสียหาย ทําลาย หรือทําดวยประการใด ๆ 
ใหใชการไมไดตามปกติซึ่งทรัพยสินของผูอื่น

    (๕) ไมทําใหผูอื่นกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน 
หรือเสรีภาพ

    (๖) ไมใชกําลังประทุษรายหรือขู เข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย
ผูเขารวมชุมนุมหรือผูอื่น

    (๗) ไมขัดขวางหรือกระทําการใด ๆ อันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ
หนาทีข่องเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะในการคุ มครองความสะดวก
ของประชาชนในการใชที่สาธารณะ และการดูแลการชุมนุมสาธารณะนั้น

    (๘) ไมเดินขบวนหรือเคลื่อนยายการชุมนุมระหวางเวลา ๑๘.๐๐ 
นาฬกา ถงึเวลา ๐๖.๐๐ นาฬกาของวนัรุงขึ้น เวนแตไดรบัอนุญาตจากเจาพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะ

    (๙) ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคําสั่งของเจาพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะ
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๖.๓) การดําเนินการกอนการเดินขบวนหรือเคลือ่นยายการชุมนุม 
(มาตรา ๑๗)

    กําหนดใหในกรณีทีผู่ จัดการชุมนุมมิไดแจงวาจะมีการเดินขบวน
หรอืเคล่ือนยาย ผูชมุนุมจะเดนิขบวนหรอืเคลื่อนยายการชมุนมุไดกต็อเมื่อไดแจง
ลวงหนาตอหวัหนาสถานตํีารวจซ่ึงมีหนาท่ีรบัผดิชอบดแูลการชมุนุมสาธารณะนั้นกอน

๖.๔) การเลิกและการขอขยายระยะเวลาการชุมนุม (มาตรา ๑๘)
    กําหนดใหผูชุมนุมตองเลิกการชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลา

ทีผู่จัดการชุมนุมไดแจงไวตอผูรับแจง แตหากผูจัดการชุมนุมประสงคจะจัดใหมี
การชุมนุมตอไป ก็ใหแจงขอขยายระยะเวลาการชุมนุมตอผูรับแจงภายในเวลา 
๒๔ ชั่วโมงกอนสิ้นสุดระยะเวลาที่ผูจัดการชุมนุมไดแจงไว

๗) การคุมครองความสะดวกของประชาชนและการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 
(หมวด ๔, มาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๖)

๗.๑) อาํนาจหนาที่ของเจาพนกังานดแูลการชมุนมุสาธารณะ (มาตรา ๑๙)
    กฎหมายกําหนดใหหัวหนาสถานีตาํรวจแหงทองทีที่ม่ีการชุมนุม

สาธารณะ เปนเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะใหเปนไปตามกฎหมายนี ้
พรอมทัง้ใหแจงพนักงานฝายปกครองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงทองที่
ท่ีมีการชมุนุมสาธารณะหรอืหนวยงานประชาสมัพนัธของรฐัหรอืเอกชนในทองที่นั้น
ทราบเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามคํารองขอ๒ สําหรับในกรณีที่มีการชุมนุม
สาธารณะตอเน่ืองหลายพื้นท่ี กฎหมายไดกาํหนดใหผูบงัคับการหรอืผูบญัชาการ
ตํารวจซึ่งรับผดิชอบพื้นท่ีการชมุนมุ แลวแตกรณ ี เปนเจาพนักงานดแูลการชุมนมุ
สาธารณะดังกลาว และในกรณีทีเ่ห็นสมควร ผู บัญชาการตํารวจแหงชาติ
อาจแตงตั้งขาราชการตํารวจอื่นเปนเจาพนักงานเพิ่มหรือแทนเจาพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะก็ได และเพื่อประโยชนในการคุมครองความสะดวกของ
ประชาชน การดูแลการชุมนุมสาธารณะและการรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน กฎหมายไดกําหนดใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

    (๑) อํานวยความสะดวกแกประชาชนที่จะใชทีส่าธารณะอันเปน
สถานที่ชุมนุม

    (๒) รักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวก หรือบรรเทาเหตุ
เดือดรอนรําคาญแกผูอื่นซึ่งอยูในบริเวณใกลเคียงกับสถานที่ชุมนุม

 ๒ในกรณทีีเ่จาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะรองขอ ใหพนักงานฝายปกครองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
เจาหนาที่ของรัฐในทองที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะดําเนินการตามคํารองขอภายในขอบอํานาจหนาที่ของผูนั้น.
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    (๓)  รกัษาความปลอดภัยหรอือาํนวยความสะดวกแกผูชมุนมุในสถาน
ท่ีชมุนุม

    (๔)  อํานวยความสะดวกในการจราจรและการขนสงสาธารณะ
ในบริเวณที่มีการชุมนุมและบริเวณใกลเคียงเพื่อใหประชาชนไดรับผลกระทบ
จากการชุมนุมนอยที่สุด

    (๕) กําหนดเงื่อนไขหรือมีคําสั่งใหผูจัดการชุมนุม ผูชุมนุม หรือผูอยู
ภายในสถานที่ชุมนุมตองปฏิบัติตามเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) (๒) 
(๓) หรือ (๔)

    ในการปฏิบัติหนาทีต่ามขอ (๑) ถึง (๕) นี้ กฎหมายไดกําหนดให
เจาพนักงานดแูลการชมุนุมสาธารณะอาจมีคาํสั่งใหปดหรอืปรบัเสนทางการจราจร
เปนการชั่วคราวไดเพื่อประโยชนในการคุมครองความสะดวกของประชาชนหรือ
การดูแลการชุมนุมสาธารณะ    

    อนึ่ง เจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและขาราชการตํารวจ
ซึ่งไดรับมอบหมายใหดูแลการชุมนุมสาธารณะตองผานการฝกอบรมใหมีทักษะ 
ความเขาใจ และอดทนตอสถานการณการชมุนมุสาธารณะ และตองแตงเครื่องแบบ
เพ่ือแสดงตน และอาจใชเครื่องมอืควบคุมฝงูชนไดตามที่รฐัมนตรปีระกาศกําหนด 
(มาตรา ๑๙ วรรคเจ็ด)

๗.๒) การประชาสัมพันธการชุมนุมสาธารณะ (มาตรา ๒๐)
    กอน ระหวาง และภายหลังการชุมนุมสาธารณะ กฎหมายได

กาํหนดให “สาํนักงานตํารวจแหงชาติ” และ “หนวยงานประชาสมัพนัธของรฐั” 
จัดหรือประสานใหมกีารประชาสมัพันธเปนระยะเพ่ือใหประชาชนทราบถงึสถานที่
ที ่ใชในการชุมนุมและชวงเวลาที ่มีการชุมนุม ตลอดจนคําแนะนําเกี ่ยวกับ
เสนทางการจราจรหรอืระบบการขนสงสาธารณะเพื่อใหประชาชนไดรบัผลกระทบ
จากการชุมนุมนอยที่สุด

๗.๓) การดาํเนนิการในกรณมีกีารชมุนมุสาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
และการรองขอตอศาลเพื่อมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุม (มาตรา ๒๑)

    ในกรณีท่ีมีการชมุนุมสาธารณะโดยไมชอบดวยกฎหมายตามขอ ๕.๕) 
หรือกรณีผูจัดการชุมนุมหรือผูชุมนุมฝาฝนขอ ๔.๒) หรือไมปฏิบัติตามขอ ๔.๓) 
ขอ ๖.๑) ขอ ๖.๒) ขอ ๖.๓) หรือขอ ๖.๔) กฎหมายไดกําหนดใหเจาพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะดําเนนิการ ดังตอไปนี้

    (๑)  กรณีการชุมนุมสาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมายตามขอ ๕.๕) 
หรือไมเลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาที ่ไดแจงไวตอผู รับแจงตามขอ ๖.๔) 
ใหประกาศใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาที่กําหนด
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    (๒)  กรณีผูจัดการชุมนุมหรือผูชุมนุมฝาฝนขอ ๔.๒) หรือไมปฏิบัติ
ตามขอ ๔.๓) ขอ ๖.๑) ขอ ๖.๒) หรือขอ ๖.๓) ใหประกาศใหผูชุมนุมแกไขภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

    ทัง้นี ้หากผูชมุนมุไมปฏบิติัตามประกาศดงักลาว กฎหมายกาํหนด
ใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะรองขอตอศาลแพงหรือศาลจังหวัดทีม่ี
เขตอํานาจเหนือสถานที่ที ่มีการชุมนุมสาธารณะเพื่อมีคําสั ่งใหผู ชุมนุมเลิก
การชุมนุมสาธารณะนั้น ซึ่งในระหวางรอคําสั่งศาลใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะมีอํานาจกระทําการที่จําเปนตามแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุม
สาธารณะที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตามขอเสนอแนะของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ทั้งนี้ เพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนและคุมครองการชุมนุม
สาธารณะ ซึ่งแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะดังกลาว ตองกําหนด
ใหเจาพนักงานหลีกเลี่ยงการใชกําลัง แตในกรณีที่ไมอาจหลีกเลี่ยงการใชกําลังได 
ก็ใหใชกําลังและเครื่องมือควบคุมฝูงชนเพียงเทาที่จําเปน

    โดยการดาํเนินการของเจาพนักงานดแูลการชมุนุมสาธารณะดงักลาวนั้น 
ไมเปนการตัดสิทธิของผูอื่นซึ่งไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการชุมนุม
สาธารณะน้ันที่จะรองขอตอศาลแพงหรอืศาลจงัหวดัท่ีมีเขตอาํนาจเหนอืสถานที่
ที่มีการชุมนุมสาธารณะเพื่อมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุม

๗.๔) การพิจารณาคําขอใหมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะ 
และการอุทธรณ (มาตรา ๒๒)

    เมือ่ศาลไดรับคําขอใหมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะ
ตามขอ ๗.๓) แลว กฎหมายกําหนดใหศาลพิจารณาคําขอนั้นเปนการดวน ซึ่งหาก
ศาลพิจารณาแลวความปรากฏตอศาลวามีผูชุมนุมซึ่งไมปฏิบัติตามประกาศ
ของเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามขอ ๗.๓) ใหศาลมีคําสั่งโดย
ออกคําบังคับใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 

    โดยคาํสั่งศาลดงักลาวน้ัน ใหอุทธรณตอศาลอุทธรณหรอืศาลอทุธรณ
ภาค คําสั่งศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคใหเปนที่สุด และใหเจาพนักงาน
บงัคับคดีดําเนนิการปดประกาศคําสั่งศาลไวในท่ีแลเห็นไดงาย ณ บรเิวณที่มกีาร
ชมุนมุสาธารณะนัน้ และประกาศโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูชุมนุมและประชาชน
ทั่วไปไดรับทราบคําสั่งศาลดังกลาวดวย

๗.๕) การประกาศกําหนดพื้นที่ควบคุม (มาตรา ๒๓)
     กําหนดใหในกรณีที่ผูชุมนุมไมเลิกการชุมนุมสาธารณะตามคําสั่ง

ศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
รายงานใหศาลทราบกับประกาศกําหนดใหพืน้ที่บริเวณท่ีมีการชุมนุมสาธารณะ
น้ันและปรมิณฑลของพื้นท่ีนั้นตามควรแกกรณเีปน “พ้ืนท่ีควบคุม” และประกาศ
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ใหผูชุมนุมออกจากพื้นที่ควบคุมภายในระยะเวลาที่กําหนดและหามบุคคลใด
เขาไปในพื ้นที ่ควบคุมโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะ และใหรายงานรัฐมนตรีเพื่อทราบ

     โดยเมื ่อได มีการประกาศกําหนดพื ้นที ่ควบคุมดังกล าวแล ว 
ใหผูบัญชาการตํารวจนครบาลในกรงุเทพมหานคร ผูวาราชการจังหวดัในจังหวดัอื่น 
หรอืผูซึ่งรฐัมนตรมีอบหมายใหรบัผดิชอบเปนผูควบคมุสถานการณเพื่อใหมกีารเลกิ
การชุมนุมสาธารณะตามคาํสั่งศาล แต ในกรณท่ีีมเีหตจุาํเปน รฐัมนตรอีาจมอบหมาย
ใหผูอ่ืนรบัผิดชอบเปนผูควบคมุสถานการณเพื่อใหมีการเลกิการชมุนุมสาธารณะได

๗.๖) การดําเนินการของผู ควบคุมสถานการณเพือ่ให มีการเลิก
การชุมนุมสาธารณะ (มาตรา ๒๔) 

    เมื ่อพนระยะเวลาที่ประกาศใหผู ชุมนุมออกจากพื้นที่ควบคุม 
หากยังคงมีผู ชุมนุมอยู ในพืน้ที ่ควบคุมหรือเขาไปในพื ้นที ่ควบคุมโดยมิได
รับอนุญาตจากเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะกฎหมายใหถือวาผูนั้น
กระทําความผิดซึ่งหนา และใหผูควบคุมสถานการณและผูซึง่ไดรับมอบหมาย
จากผูควบคมุสถานการณดาํเนนิการใหมกีารเลกิการชมุนมุสาธารณะตามคาํสั่งศาล 
โดยใหผูควบคุมสถานการณและผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูควบคุมสถานการณ
มีอํานาจ ดังตอไปนี้

    (๑) จับผูซึง่อยูในพืน้ท่ีควบคมุหรอืผูซ่ึงเขาไปในพืน้ท่ีควบคมุโดยมไิด
รับอนุญาตจากเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

    (๒)  คน ยึด อายัด หรือรื้อถอนทรัพยสินทีใ่ชหรือมีไวเพื่อใชในการ
ชุมนุมสาธารณะนั้น

    (๓)  กระทําการทีจํ่าเปนตามแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุม
สาธารณะตามขอ ๗.๓)

    (๔)  มีคาํสั่งหามมิใหกระทําการใด ๆ  เพื่อประโยชนในการดําเนินการ
ใหมีการเลิกการชุมนุม

    ทั้งนี้ กฎหมายกําหนดใหนําเรื่องที่จะตองผานการฝกอบรม การแตง
เครื่องแบบเพื่อแสดงตน และการใชเครื่องมือควบคุมฝูงชนของเจาพนักงานดูแล
การชมุนุมสาธารณะตามความในมาตรา ๑๙ วรรคเจ็ด มาใชบงัคบัแกผูปฏบิตัหินาท่ี
ควบคุมสถานการณโดยอนุโลมดวย

๗.๗) การดําเนินการเพื่อยุติการชุมนุมที่มีลักษณะรุนแรง (มาตรา ๒๕)
    ในกรณีที่ผูชุมนุมกระทําการใด ๆ ที่มีลักษณะรุนแรงและอาจเปน

อันตรายแกชีวิต รางกาย จิตใจ หรือทรัพยสินของผูอื่นจนเกิดความวุนวายขึ้น
ในบานเมอืง กฎหมายไดกาํหนดใหเจาพนกังานดแูลการชมุนมุสาธารณะมอีาํนาจ
สั่งใหผูชุมนุมยุติการกระทํานั้นได แตหากผูชุมนุมไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว 
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ก็ใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและผูควบคุมสถานการณและผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูควบคมุสถานการณมีอํานาจดาํเนินการตามขอ ๗.๕) และขอ ๗.๖) 
แตในกรณีทีผู่ ชุมนุมไมเห็นดวยกับคําสัง่ดังกลาว ใหยืน่คํารองคัดคานตอ
ศาลแพงหรือศาลจงัหวดัท่ีมเีขตอาํนาจเหนอืสถานท่ีท่ีมกีารชมุนมุสาธารณะเพื่อ
พิจารณาภายในเวลา ๓๐ วันนับแตวันที่มีคําสั่ง คําสั่งของศาลตามขอนี้ใหอุทธรณ
ตอศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาค คําสั ่งศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาค
ใหเปนที่สุด

๗.๘) สถานะของเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและผูควบคุม
สถานการณ (มาตรา ๒๖)

    กาํหนดใหเจาพนกังานดแูลการชมุนมุสาธารณะ ผูควบคมุสถานการณ 
ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูควบคุมสถานการณ หรือผูซึ่งปฏิบัติหนาทีต่ามคําสั่ง
ของบุคคลดังกลาวเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และเปนพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๘) บทกําหนดโทษ (หมวด ๕, มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๕)
๘.๑) ผูใดฝาฝนจัดการชมุนมุสาธารณะในสถานท่ีตองหามจัดการชมุนุม

สาธารณะตามขอ ๔.๒) หรอืชมุนมุสาธารณะโดยกดีขวางทางเขาออก หรอืรบกวน
การปฏิบติังานหรอืการใชบรกิารสถานท่ีตามขอ ๔.๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิ 
๖ เดือนหรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๒๗)

๘.๒) ผูใดฝาฝนไมแจงการชมุนมุสาธารณะภายในระยะเวลาและวิธกีาร
ที่กําหนดตามขอ ๕.๑) หรือขอ ๕.๓) หรือไมไดแจงวาจะมีการเดินขบวนหรือ
เคลื่อนยายผูชุมนุมตามขอ ๖.๓) หรือไมไดแจงขอขยายระยะเวลาการชุมนุม
ตามขอ ๖.๔) ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๒๘)

๘.๓) ผูใดฝาฝนคําสั ่งหามชุมนุมหรือจัดการชุมนุมระหวางมีคําสั ่ง
หามชุมนุมตามขอ ๕.๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๒๙)

๘.๔) ผูจัดการชุมนุมผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๖.๑) (๑) (๒) หรือ (๓) หรือ
ผูชุมนุมผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๖.๒) (๑) หรือ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๓๐)

๘.๕) ผูจัดการชุมนุมผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๖.๑) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) 
หรือผูชุมนุมผูใดไมปฏบิติัตามขอ ๖.๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรอื (๘) ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งถา
การกระทําดังกลาวทําใหระบบการขนสงสาธารณะ ระบบการสื ่อสารหรือ
โทรคมนาคม ระบบผลติหรอืสงกระแสไฟฟาหรอืประปา หรอืระบบสาธารณปูโภค

creo




พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๙๒ จุลนิติ

อืน่ใดใชการไมไดไมวาจะเปนการชั ่วคราวหรือถาวร ผู จัดการชุมนุมตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑๐ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(มาตรา ๓๑)

๘.๖) ผู ใดไมปฏิบัต ิตามคําสั ่งหรือประกาศของเจาพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะตามขอ ๗.๑) (๕) หรือขอ ๗.๕) ถาผูนั้นเปนผูจัดการชุมนุม
หรือผูชุมนุม ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
หรือทัง้จําทัง้ปรับ แตถาผู นั ้นเปนผูอยู ภายในสถานที่ชุมนุม ตองระวางโทษ
ปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แตในกรณีทีเ่ห็นสมควร ศาลจะลงโทษผูนั้นนอยกวา
ที่กําหนดหรือจะไมลงโทษก็ได (มาตรา ๓๒)

๘.๗) ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูควบคุมสถานการณหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูควบคุมสถานการณตามขอ ๗.๖) หรือขอ ๗.๗) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตในกรณีที่
เห็นสมควร ศาลจะลงโทษผูน้ันนอยกวาท่ีกําหนดหรอืจะไมลงโทษก็ได (มาตรา ๓๓)

๘.๘) ผูใดไมไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ 
หรือผูควบคมุสถานการณหรอืผูซ่ึงไดรบัมอบหมายจากผูควบคมุสถานการณให
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายนี้พาอาวุธเขาไปในที่ชุมนุม ไมวาจะไดรับอนุญาตให
มอีาวุธน้ันติดตัวหรือไม ตองระวางโทษจําคกุไมเกิน ๓ ป หรอืปรบัไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ แตในกรณีที่อาวุธดังกลาวเปนอาวุธปน วัตถุระเบิด หรือวัตถุ
อืน่ใดอันมีสภาพคลายคลึงกันผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป 
หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๓๔)

๘.๙) บรรดาทรพัยสนิท่ีใชหรอืมไีวเพ่ือใชในการชมุนมุสาธารณะท่ียดึได
จากการชมุนุมสาธารณะท่ีไมชอบดวยกฎหมายหรอืท่ีไมเลกิการชมุนมุตามคําสั่งศาล 
ใหศาลมีอํานาจสั่งริบเสียทัง้สิ ้น ไมวาจะมีผู ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม 
(มาตรา ๓๕)

หมายเหตุ :- 
• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมือ่พนกําหนด ๓๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เปนตนไป (มีผลใชบังคับตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป)

creo




แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๙๓จุลนิติ

 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ใหไว ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
  เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๒ ก หนา ๑

หลักการและเหตุผล
โดยที่การถายโอนทรพัยสนิโดยทางมรดกในปจจุบนัไดรบัยกเวนไมตองเสยี

ภาษี ไมวาทรัพยสินจะมีจํานวนมากนอยเพียงใด กอใหเกิดความไมเปนธรรม
ในสังคม สมควรที่จะจัดเก็บภาษีตามสมควรจากการรับมรดกที่มีมูลคาจํานวนมาก
เพื่อนําไปพัฒนาประเทศและยกระดับการดํารงชีวิตของประชาชนที่ยากไรใหดีข้ึน 
ทั้งนี้ โดยมิใหกระทบถึงผูทีไ่ดรับมรดกพอสมควรแกการดํารงชีพ จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย (มาตรา ๓)

กฎหมายนี้ไมใชบังคับแก
(๑) มรดกที่เจามรดกตายกอนวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
(๒) มรดกที่คูสมรสของเจามรดกไดรับจากเจามรดก

๒) บทนิยาม (มาตรา ๔)
“ภาษี” หมายความวา ภาษีการรับมรดกที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้
“ประเทศไทย” หมายความรวมถงึเขตไหลทวปีท่ีเปนสทิธขิองประเทศไทย
“เจาพนักงานประเมิน” หมายความวา บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจาก

ขาราชการเพื่อทําหนาที่ประเมินภาษี
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสรรพากรหรือผูที่อธิบดีกรมสรรพากร

มอบหมาย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๓) รัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๕)
กําหนดให “รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง” เปนผูรักษาการตาม

กฎหมายนี ้และใหมอีํานาจออกกฎกระทรวงเพือ่ปฏิบัติการตามกฎหมายนี ้
โดยกฎกระทรวงเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

creo




พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๙๔ จุลนิติ

๔) บททั่วไป (หมวด ๑, มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๑๐)
 ๔.๑) อํานาจหนาที่ในการจดัเกบ็ภาษี (มาตรา ๖)
 กฎหมายไดกาํหนดใหกรมสรรพากรมอีาํนาจหนาท่ีในการจดัเกบ็ภาษี

ตามกฎหมายนี้ 
๔.๒) อํานาจในการจดัการแทนผูเยาว คนไรความสามารถ หรอืคนเสมอืน

ไรความสามารถซ่ึงมหีนาท่ีในการเสยีภาษี (มาตรา ๗)
 ในกรณีทีผู่ มีหนาที่เสียภาษีเปนผูเยาว คนไรความสามารถ หรือ

คนเสมือนไรความสามารถ กฎหมายกําหนดใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนบุาล หรอื
ผูพิทกัษเปนผูมหีนาที่ปฏบิตักิารใด ๆ  ตามกฎหมายนี้แทนผูเยาว คนไรความสามารถ 
หรอืคนเสมือนไรความสามารถ แลวแตกรณ ี

๔.๓) การเลื ่อนและการขยายกําหนดเวลายื ่นแบบแสดงรายการ 
การอุทธรณ และการเสยีภาษี (มาตรา ๘)

 ๔.๓.๑) การเลื่อนกาํหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการหรอืแจงรายการ
ตาง ๆ การอุทธรณ และการเสยีภาษี

  สาํหรบักาํหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการหรอืแจงรายการ
ตาง ๆ การอุทธรณ และการเสยีภาษตีามท่ีกาํหนดไวในกฎหมายนี้ ถาผูมหีนาที่ตอง
ปฏิบัติตามกําหนดเวลาดงักลาวมเีหตุจาํเปนจนไมสามารถจะปฏบิตัติามกาํหนด
เวลาไดหรือมไิดอยูในประเทศไทย อธิบดีจะอนุญาตใหเลื่อนกําหนดเวลาออกไปอกี
ตามความจาํเปนแกกรณีกไ็ด

  ๔.๓.๒) การขยายกาํหนดเวลาตามกฎหมายนี้
  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเปนการทั่วไปที่จะทําใหผูมีหนาที่

ตองปฏบิติัตามกฎหมายนี้ไมอาจปฏบิติัภายในกาํหนดเวลาตามกฎหมายนี้ได อธบิดี
จะประกาศขยายกาํหนดเวลาออกไปตามสมควรจนกวาเหตดุงักลาวจะหมดสิน้ไปกไ็ด 
และเมือ่ไดขยายกาํหนดเวลาออกไปแลว ใหถอืวากําหนดเวลาทีข่ยายออกไปน้ันเปน
กาํหนดเวลาที่กาํหนดตามกฎหมายนี้

๔.๔) การจดัสงเอกสารของเจาพนกังาน (มาตรา ๙)
  เอกสารที่มีถึงบุคคลใดตามกฎหมายนี้ ใหสงโดยทางไปรษณีย

ลงทะเบยีนตอบรับ หรอืใหเจาพนกังานสรรพากรนาํไปสง ณ ภมูลิาํเนา หรอืถิ่นที่อยู 
หรือสํานักงานของบุคคลนั ้น ในระหวางพระอาทิตยขึ ้นถึงพระอาทิตยตก
หรือในเวลาทําการของบุคคลนั้น ถาไมพบผูรับ ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นทีอ่ยูหรือ
สํานักงานของผูรบั จะสงใหแกบคุคลใดซึง่บรรลนิุตภิาวะแลวและอยูหรอืทํางานในบาน
หรือสํานักงานที่ปรากฏวาเปนของผูรับนั้นก็ได แตในกรณีที่ไมสามารถสงเอกสาร
ตามวิธดัีงกลาวได หรอืบคุคลนั้นออกไปนอกประเทศไทยใหใชวธิปีดหมายเอกสารนั้น
ในที่ซึ่งเหน็ไดงาย ณ ท่ีอยูหรอืสาํนักงานของบคุคลน้ัน หรอืบานที่บคุคลน้ันมชีื่ออยู
ในทะเบยีนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบยีนราษฎรครั้งสดุทาย หรอืจะโฆษณา

creo




แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๙๕จุลนิติ

ขอความยอในหนังสือพิมพทีจ่ําหนายเปนปกติในทองทีน่ั้น หรือโดยวิธีการอืน่ใด
ตามทีอ่ธิบดีกําหนดก็ได 

  ทั้งนี้ เมื่อไดปฏิบัติตามวิธีดังที่ไดกลาวมาในขางตนแลว กฎหมายให
ถือวาเปนอันไดรับเอกสารนั้นแลว

๔.๕) การแจงการจดทะเบียนตอกรมสรรพากร (มาตรา ๑๐)
  เมื ่อเจ าพนักงานที ่ดินจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี ่ยวกับ

อสังหาริมทรัพยทีไ่ดมาโดยทางมรดก ใหแจงการจดทะเบียนนั้นตอกรมสรรพากร 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และภายในกําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

๕) การเสียภาษี  (หมวด ๒, มาตรา ๑๑ ถึงมาตรา ๑๖)
๕.๑) ผูมีหนาที่เสียภาษี (มาตรา ๑๑)   
  ก. ในกรณีเปนบุคคลธรรมดา
 ภายใตบังคับขอ ๕.๒) ใหบุคคลผูไดรับมรดกดังตอไปนี้เปนผูมี

หนาที่เสียภาษีตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้
  (๑) บุคคลผูมีสัญชาติไทย
 (๒) บคุคลธรรมดาผูมิไดมสีญัชาตไิทย แตมถีิ่นท่ีอยูในราชอาณาจกัร

ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
 (๓) บุคคลผูมิไดมีสัญชาติไทย แตไดรับมรดกอันเปนทรัพยสินทีอ่ยู

ในประเทศไทย๓ 
 ข. ในกรณีเปนนิติบุคคล
 ในกรณท่ีีผูไดรบัมรดกเปนนิตบิคุคล ใหถอืวานิตบิคุคลที่จดทะเบยีน

ในประเทศไทย หรือจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายไทย หรือมีผูมีสัญชาติไทยถือหุนเกิน
รอยละ ๕๐ ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวในขณะมีสิทธิไดรับมรดก หรือมีผูมี
สัญชาติไทยเปนผูมีอํานาจบริหารกิจการเกินกึ่งหนึ่งของคณะบุคคลซึ่งมีอํานาจ
บริหารกิจการทั้งหมด เปนบุคคลผูมีสัญชาติไทย

 รฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีอาจลดหรอืยกเวนภาษี
ตามกฎหมายนี้แกบุคคลตามสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอน
เกี่ยวกับการรับมรดกที่รัฐบาลไทยไดทําไวกับรัฐบาลตางประเทศได 

๕.๒) มูลคามรดกที่ตองเสียภาษี (มาตรา ๑๒)  
 กฎหมายกําหนดผูไดรับมรดกจากเจามรดกแตละราย ไมวาจะไดรับ

มาในคราวเดยีวหรอืหลายคราว ถามรดกที่ไดรบัมาจากเจามรดกแตละรายรวมกนั
มีมูลคา๔เกิน ๑๐๐ ลานบาท ตองเสียภาษีเฉพาะสวนที่เกิน ๑๐๐ ลานบาท 
โดยใหมีการพิจารณาทบทวนมูลคามรดกในทุก ๆ ๕ ป โดยกฎหมายไดกําหนด

๓ในกรณีตาม (๓) ถาในขณะที่เจามรดกถึงแกความตาย ทรัพยสินที่เปนมรดกเปนทรัพยสินที่อยูในประเทศไทย แมภายหลัง
จะเปลี่ยนสภาพอยางใด ก็ใหถือวาเปนทรัพยสินที่อยูในประเทศไทย และผูไดรับมรดกนั้นยังมีหนาที่ตองเสียภาษีตามขอ ๕.๒).

๔มูลคามรดก หมายถึง มูลคาของทรัพยสินทั้งสิ้นที่ไดรับเปนมรดกหักดวยภาระหนี้สินอันตกทอดมาจากการรับมรดกนั้น.
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บทยกเวนการเสียภาษีการรับมรดก กลาวคือไมใหนําบทบัญญัติดังกลาวมาใช
บังคับแกบุคคลหรือองคกรที่ไดรับมรดกดังตอไปนี้

 (๑) บุคคลผูไดรับมรดกที่เจามรดกแสดงเจตนาหรือเห็นไดวามีความ
ประสงคใหใชมรดกนัน้เพือ่ประโยชนในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการ
สาธารณประโยชน

 (๒) หนวยงานของรฐัและนติบิคุคลที่มวีตัถปุระสงคเพื่อกจิการศาสนา 
กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน

 (๓) บคุคลหรอืองคการระหวางประเทศตามขอผกูพนัที่ประเทศไทย
มอียูตอองคการสหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือตามสัญญา
หรือตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกันกับนานาประเทศ (มาตรา ๑๓)  
 ๕.๓) ทรัพยมรดกซึ่งตองเสียภาษี (มาตรา ๑๔)  

 กําหนดใหมรดกซึ่งตองเสียภาษี ไดแก ทรัพยสินดังตอไปนี้
 (๑) อสังหาริมทรัพย
 (๒) หลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
 (๓) เงนิฝากหรอืเงนิอ่ืนใดที่มลีกัษณะอยางเดยีวกันที่เจามรดกมสีทิธิ

เรียกถอนคืนหรือสิทธิเรียกรองจากสถาบันการเงินหรือบุคคลที่ไดรับเงินนั้นไว
 (๔) ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบยีน
 (๕) ทรัพยสินทางการเงินที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา
  ดังนั้น ในกรณีผูไดรับมรดกเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทย หรือเปน

บุคคลธรรมดาผูมิไดมีสัญชาติไทย แตมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมือง ใหเสียภาษีจากทรัพยสินทัง้ทีอ่ยูในประเทศไทยและนอก
ประเทศไทย และกรณผีูไดรบัมรดกเปนบคุคลผูมไิดมสีญัชาติไทย แตไดรบัมรดก
อันเปนทรัพยสินที่อยู ในประเทศไทย ใหเสียภาษีเฉพาะจากทรัพยสินที ่อยู
ในประเทศไทย โดยทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่อยูในประเทศไทยกฎหมายกําหนด
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

๕.๔) วิธีการคํานวณมูลคาของทรัพยสิน (มาตรา ๑๕)
 สําหรับวิธีการคํานวณมูลคาของทรัพยสินนั้น กฎหมายใหถือตาม

ราคาหรือมูลคาอันพึงมีในวันที่ไดรับทรัพยสินนั้นเปนมรดก ดังตอไปนี้
 (๑) กรณเีปนอสงัหารมิทรพัย ใหถอืเอาตามราคาประเมนิทุนทรพัย

ของอสังหาริมทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายทีด่ิน หักดวยภาระทีถู่กรอนสิทธิตามหลักเกณฑทีก่ําหนดใน
กฎกระทรวง

 (๒) กรณีเปนหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ใหถือเอาราคาของหลักทรัพยนั ้นในเวลาสิ้นสุดเวลาทําการของ
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ตลาดหลักทรัพยในวันที่ไดรับมรดก
 (๓) กรณีอืน่ใหเปนไปตามหลักเกณฑทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

แตหลักเกณฑดังกลาวใหกําหนดเปนการทั่วไปโดยไมมีลักษณะเปนการเฉพาะ
เจาะจง

  ถาจําเปนตองคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย ใหคิด
ตามอัตราแลกเปลี่ยนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมสรรพากรประกาศกําหนด

๕.๕) อัตราภาษีสําหรบัการเสียภาษีการรับมรดก (มาตรา ๑๖)  
 กาํหนดใหผูมหีนาที่เสยีภาษคีาํนวณและเสยีภาษใีนอตัรารอยละ ๑๐ 

ของมลูคามรดกในสวนท่ีตองเสยีภาษีตามขอ ๕.๒) แตถาผูไดรบัมรดกเปนบพุการี 
หรือผูสืบสันดานใหเสียภาษีในอัตรารอยละ ๕ 

 ๖) การยื่นแบบ การชาํระภาษี และการประเมินภาษี (หมวด ๓, มาตรา ๑๗ ถึง
มาตรา ๒๕)

๖.๑) การยื่นแบบแสดงรายการภาษี (มาตรา ๑๗)  
   ภายใตบังคับขอ ๖.๓) (๔) ใหผูมีหนาที่เสียภาษียื ่นแบบแสดง

รายการภาษีและชําระภาษีภายใน ๑๕๐ วันนับแตวันที่ไดรับมรดกที่เปนเหตุ
ใหมหีนาที่เสยีภาษตีามกฎหมายนี้ โดยใหย่ืนและชาํระ ณ สาํนักงานสรรพากรพื้นท่ี
สาขาแหงใดแหงหนึ่ง หรือ ณ สถานที่อื่นใดตามที่อธิบดีกําหนด โดยเจาพนักงาน
ประเมินจะตองดําเนินการประเมินภาษีใหแลวเสร็จภายใน ๑ ปนับแตวันที่มี
การยื่นแบบแสดงรายการภาษี สาํหรบัในกรณท่ีีผูมีหนาท่ีเสยีภาษีตองเสยีภาษเีพิ่ม
และไดชําระภาษีภายในกาํหนดเวลาขอ ๖.๓) (๓) กฎหมายกาํหนดมิใหคดิเบี้ยปรบั
หรือเงินเพิ่ม เวนแตการตองเสียภาษีเพิ่มนั้นเกิดจากรายการที่ผูยืน่มิไดแสดงไว
ในแบบแสดงรายการภาษีหรือแสดงไวเปนเท็จ 

แตในกรณีทีม่ ีเหตุอันจําเปนและสมควรทีไ่มอาจหลีกเลี ่ยงได อธิบดี
จะอนุมัติใหขยายระยะเวลา ๑ ปออกไปเปนการเฉพาะกรณีก็ได แตรวมแลว
ตองไมเกิน ๓ ป

๖.๒) ผูมีหนาทีเ่สียภาษถีึงแกความตายกอนยืน่แบบแสดงรายการ
ภาษี (มาตรา ๑๘)

 กรณีที่ ๑ ในกรณีที่ผู มีหนาที่เสียภาษีตายกอนครบ ๑๕๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับมรดก โดยยังมไิดย่ืนแบบแสดงรายการภาษ ีกฎหมายกําหนดให
ผูจัดการมรดกของผูนั้นมีหนาทีย่ืน่แบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีพรอมทั้ง
เงินเพิ่มขอ ๘.๒) แทนผูตายภายใน ๑๕๐ วันนับแตวันทีไ่ดรับแตงตั้งโดยไมตอง
เสียเบี้ยปรับ สําหรับเงินเพิ่มใหคํานวณนับแตเมื่อพนกําหนด ๑๕๐ วันนับแตวันที่
ไดรับมรดกจนถึงวันที่ชําระภาษีครบถวน
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 กรณีที่ ๒ ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีตายเมื่อครบกําหนดเวลา 
๑๕๐ วันนับแตวันที่ไดรับมรดก โดยยังมิไดยื่นแบบแสดงรายการภาษี กฎหมาย
กาํหนดใหผูจดัการมรดกของผูน้ันมีหนาท่ีย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและชาํระภาษี
พรอมเบี้ยปรบัและเงนิเพิ่มแทนโดยใหดาํเนินการภายใน ๑๕๐ วนันับแตวนัท่ีไดรบั
แตงตั้ง สําหรบัเบ้ียปรบัใหเสยี ๑ เทาของเงนิภาษีท่ีตองชาํระ เวนแตไดย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีและชําระภาษีภายหลังกําหนดเวลาดังกลาวใหเสียเบี้ยปรับ ๒ เทา
ของเงนิภาษท่ีีตองชาํระ สาํหรบัเงนิเพิ่มใหคาํนวณตั้งแตวนัท่ีครบ ๑๕๐ วนันับแตวันที่
ไดรบัมรดกจนถงึวันท่ีชาํระภาษีครบถวน โดยเงนิเพิ่มตองไมเกินเงนิภาษีท่ีตองชาํระ 

 ไมวาจะเปนกรณีที่ ๑ หรือกรณีที่ ๒ กฎหมายกําหนดใหผูมีสิทธิได
รับมรดกคนใดคนหนึ่งจะดําเนินการเองก็ไดภายในระยะกําหนดเวลาที่กําหนดนั้น 
แลวแตกรณี

  อยางไรก็ตาม หากภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่ผูมีหนาที่เสียภาษี
ถึงแกความตายแลว แตยังไมมีการแตงตั ้งผู จัดการมรดกดําเนินการแทน 
กฎหมายกําหนดใหทายาทซึ่งมีสิทธิรับมรดกของผูตายมีหนาที่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีตามความขอนี ้ เวนแตระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
และชําระภาษีใหกระทําภายใน ๑๕๐ วันนับแตวันทีพ่นกําหนดเวลา ๑๘๐ วัน 
โดยในกรณมีีทายาทหลายคน ใหทายาทตกลงมอบใหทายาทคนหนึ่งเปนผูมหีนาที่
เสียภาษี ถาไมอาจตกลงกันไดใหทายาทคนใดคนหนึง่ยืน่คํารองขอตอศาลเพือ่
ตั้งผูจดัการมรดกดาํเนินการตอไป แตหากพนกําหนดเวลาแลว หากไมมีผูใดยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีและชาํระภาษีตามความในขอน้ี ใหเจาพนักงานประเมนิมีอํานาจ
ประเมินภาษีตามขอ ๖.๓) (๑) ได (มาตรา ๑๙)

๖.๓) การชําระภาษีและการประเมินภาษีการรับมรดก 
 (๑) กําหนดระยะเวลาการประเมินภาษีของเจาพนักงานประเมิน 

 (มาตรา ๒๐) 
  ภายใตบงัคบัขอ ๖.๑) เจาพนกังานประเมนิมอีาํนาจประเมนิ

ภาษ ีเมื่อผูมหีนาท่ีเสยีภาษมีไิดย่ืนแบบแสดงรายการภาษภีายในเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด โดยใหมีอํานาจประเมินภาษีไดภายในกําหนดเวลา ๑๐ ปนับแตวันสุดทาย
แหงกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี 

 (๒) อํานาจของเจาพนักงานประเมิน  (มาตรา ๒๑)  
  เพื่อประโยชนในการดาํเนินการตามขอ ๖.๑) ขอ ๖.๒) ขอ ๖.๓) 

(๑) หรือ (๕) ใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจออกหมายเรียกผูมีหนาที่เสียภาษี 
ผูแทน หรอืบุคคลอืน่ทีเ่กีย่วของมาใหถอยคํา กับมีอํานาจสัง่บุคคลเหลานัน้
ใหนําบัญช ี เอกสารหรือหลักฐานอื่นอันควรแกเรื ่องมาตรวจสอบไตสวนได 
หรอืออกคาํสั่งใหบุคคลดังกลาวตอบคําถามเปนหนงัสอื แตจะตองใหเวลาลวงหนา
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ไมนอยกวา ๗ วันนับแตวันที่ไดรับหมายเรียกหรือไดรับคําสั่ง 
  (๓) การแจงการประเมินภาษีเพื่อชําระภาษี (มาตรา ๒๒)
   เมื่อเจาพนกังานประเมนิไดประเมนิภาษแีลว ใหแจงการประเมนิ

ภาษีนัน้เปนหนังสือไปยังผูมีหนาที่เสียภาษี และใหผูนั ้นชําระภาษีพรอมทั้ง
เบี้ยปรับและเงนิเพ่ิม ถาม ีภายใน ๓๐ วันนบัแตวันที่ไดรบัหนงัสอืแจง ในกรณีน้ี
กฎหมายกําหนดใหผูมีหนาที่เสียภาษีจะใชสิทธิอุทธรณการประเมินภาษีก็ได

 (๔) การผอนชําระภาษีการรับมรดก ( มาตรา ๒๓)  
  ผูมีหนาที่เสียภาษีจะผอนชําระภาษีภายในเวลาไมเกิน ๕ ป

ก็ได และเมื่อไดชําระภาษีครบถวนแลว กฎหมายกําหนดใหไดรับยกเวนไมตอง
เสียเงินเพิ่ม แตในกรณีทีผ่อนชําระภาษีเกิน ๒ ปจะกําหนดใหตองเสียเงินเพิ่ม
บางสวนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวก็ได

 (๕) การไดรับคืนภาษี ( มาตรา ๒๔)  
  ในกรณท่ีีผูย่ืนแบบแสดงรายการภาษไีดชาํระภาษโีดยไมมหีนาที่

ตองเสียหรือไดชําระไวเกินกวาที่ตองเสีย ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับคืนภาษี โดยให
ผูมีสิทธิไดรบัคนืภาษย่ืีนคํารองขอรบัคนืภาษพีรอมดวยเอกสารหลกัฐานภายใน ๕ ป
นับแตวันชําระภาษีทัง้หมดตอเจาหนาที่ของสํานักงานสรรพากร และใหเจาหนาที่
ของสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขาซึ่งรบัคาํรองไว สงคาํรองพรอมเอกสารหลกัฐาน
ตอเจาพนักงานประเมนิเพื่อตรวจสอบเอกสารหลกัฐานใหแลวเสรจ็ภายใน ๑๕๐ วนั
นับแตวันท่ีไดรบัคาํรอง และมหีนังสอืแจงใหผูย่ืนคาํรองทราบภายใน ๑๕ วนันบัแต
การตรวจสอบแลวเสร็จ และในกรณีที่ตองมีการคืนภาษีใหกรมสรรพากรคืนเงิน
ภาษีใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ตรวจสอบแลวเสร็จ ซึ่งในการขอรับ
คืนภาษี ไมมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากเงินภาษีที่คืน

 (๖) ภาษีคาง  (มาตรา ๒๕)
  ภาษีซึง่ตองเสียตามกฎหมายนี ้เมื ่อถึงกําหนดชําระแลว 

ถามิไดเสียใหถือเปนภาษีคาง และเพื่อใหไดรับชําระภาษีคาง ใหอธิบดีมีอํานาจ
สั่งย ึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินของผู ต องรับผิดเสียภาษีได 
ทัว่ราชอาณาจักร โดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือสั่ง อํานาจดังกลาวอธิบดี
จะมอบใหรองอธบิดหีรอืสรรพากรภาคสาํหรบัการดาํเนินการภายในเขตทองท่ีกไ็ด 
เพื่อประโยชนในการดาํเนนิการดงักลาว กฎหมายกาํหนดใหผูมีอาํนาจมอีาํนาจในการ
ออกหมายเรียกผูตองรับผิดชําระภาษีคางและบุคคลใด ๆ ทีม่ีเหตุสมควรเชื่อวา
จะเปนประโยชนแกการจัดเก็บภาษีคางมาใหถอยคํา รวมถึงมีอํานาจสั่งใหนําบัญชี 
เอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันจําเปนแกการจัดเก็บภาษีคางมาตรวจสอบไดดวย 
ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนี้ตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันนับแตวันไดรับ
หมายเรียกหรือคําสั่ง
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 สําหรับวิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม สวนวิธีการอายัดใหปฏิบัติ
ตามระเบียบที ่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และใหเงินทีไ่ดจากการขาย
ทอดตลาดดังกลาวมาหักคาธรรมเนียม คาใชจายในการยึดและขายทอดตลาด
และเงินภาษีคาง ถามีเงินเหลือใหคืนแกเจาของทรัพยสิน 

 ๗) การอุทธรณ (หมวด ๔, มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๒๘)
ผูมหีนาที่เสยีภาษีผูใดไมเหน็ดวยกบัผลการประเมนิภาษีของเจาพนกังาน

ประเมินใหมีสิทธอุิทธรณตอคณะกรรมการอทุธรณ๕ไดภายในกาํหนดเวลา ๓๐ วนั
นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมินภาษี  ทั้งนี้ โดยยื่นตามแบบ ณ สถานที่ที่อธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

โดยคณะกรรมการอทุธรณตองพจิารณาอทุธรณใหแลวเสรจ็ภายใน ๑๘๐ วนั
นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ระยะเวลาดงักลาวอธบิดจีะอนุมัตใิหขยายออกไปอกีกไ็ด
แตไมเกิน ๙๐ วัน เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวใหผูอุทธรณมีสิทธิฟองตอศาลภาษี
อากรได โดยไมตองรอฟงผลการพจิารณาของคณะกรรมการอุทธรณ แตตองยื่นฟอง
ภายใน ๑๘๐ วันนับแตวนัท่ีพนกําหนดเวลาดงักลาว ซ่ึงคาํวนิิจฉยัอุทธรณใหทําเปน
หนังสือ และแจงใหผูอุทธรณทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันทีม่ีคําวินิจฉัย ทั้งนี้ 
ผูอุทธรณผูใดไมพอใจคําวินจิฉยักใ็หมสีทิธฟิองตอศาลภาษีอากรไดภายใน ๑๘๐ วนั
นับแตวันที่ไดรับทราบคําวินิจฉยัดังกลาว (มาตรา ๒๖) 

 การอุทธรณนั้นไมเปนการทุเลาการเสยีภาษี เวนแตกรณท่ีีผูอุทธรณไดรบั
อนุมัตจิากอธบิดใีหรอคาํวนิจิฉยัอุทธรณหรอืคาํพพิากษาได กใ็หมหีนาท่ีชาํระภายใน 
๓๐ วันนบัแตวันทีไ่ดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณหรือไดรับทราบคําพิพากษาถึงทีสุ่ด 
แลวแตกรณี โดยในกรณท่ีีมคํีาวนิจิฉัยอทุธรณใหเสยีภาษีเพ่ิมขึ้น ผูอุทธรณจะตอง
ชําระภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีไ่ดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณหรือไดรับทราบ
คาํพพิากษาถงึท่ีสุด แลวแตกรณ ีแตในกรณท่ีีมคํีาวนิจิฉัยอทุธรณหรอืคําพิพากษา
ถงึที่สดุใหผูอุทธรณหรอืผูฟองคดีไมตองเสยีภาษีหรอืเสยีนอยลง ใหกรมสรรพากร
คืนเงินภาษีทีต่องคืนใหแกผูอุทธรณหรือผูฟองคดีภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มี
คําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี (มาตรา๒๗)

เพื่อประโยชนในการวินิจฉัยอุทธรณ ใหประธานคณะกรรมการอุทธรณ
มีอํานาจเชนเดียวกับเจาพนักงานประเมินตามขอ ๖.๓) (๒) (มาตรา ๒๘) 

๕คณะกรรมการอุทธรณ ประกอบดวย อธิบดีกรมสรรพากรหรือผูแทน เปนประธาน ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด 
และผูแทนกรมการปกครอง เปนกรรมการ.
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 ๘) เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม (หมวด ๕, มาตรา ๒๙ ถึงมาตรา ๓๒)
๘.๑) หลักเกณฑการเสียเบี้ยปรับ (มาตรา ๒๙ ถึงมาตรา ๓๐)
  กฎหมายกําหนดใหผู มีหนาทีเ่สียภาษีตองเสียเบี ้ยปรับในกรณี

และอัตรา ดังตอไปนี้
 (๑) มิไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษภีายในกาํหนดเวลา ใหเสยีเบี้ยปรบั

อีก ๑ เทาของเงินภาษีที่ตองชําระ
 (๒) ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีไวไมครบถวนหรอืไมตรงตอความเปนจรงิ 

อันเปนเหตุใหจํานวนภาษีท่ีตองเสยีขาดไป ใหเสยีเบี้ยปรบัอีก ๐.๕ เทาของเงนิภาษี
ที่ตองเสียเพิ่ม

 โดยเบี้ยปรบัตามกฎหมายน้ี อาจงดหรอืลดลงไดตามหลกัเกณฑ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

๘.๒) หลักเกณฑการเสียเงินเพิ่ม (มาตรา ๓๑)
   ภายใตบงัคบัขอ ๖.๓) (๔) บคุคลใดไมชาํระภาษีใหครบถวนภายใน

กาํหนดเวลาตามกฎหมายนี ้ใหเสยีเงินเพิ่มอกีรอยละ ๑.๕ ตอเดือนหรอืเศษของเดอืน
ของเงินภาษีที่ตองชําระโดยไมรวมเบี้ยปรับ แตในกรณีทีไ่ดมีการอนุญาตให
เลื่อนกําหนดเวลาการชําระภาษี และไดมีการชําระภาษีภายในกําหนดเวลาที่เลื่อน
ใหนัน้ เงินเพิ่มดังกลาวใหลดลงเหลือรอยละ ๐.๗๕ ตอเดือนหรือเศษของเดือน 
ในการคํานวณเงินเพิ่มนั้นใหเริ่มนับเมือ่พนกําหนดเวลายืน่แบบแสดงรายการภาษี
จนถึงวันทีช่ําระภาษี แตเงินเพิ ่มทีค่ํานวณไดมิใหเกินจํานวนภาษีทีต่องชําระ 
โดยเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายนี้นั้น ใหถือเปนเงินภาษี (มาตรา ๓๒)

๙) บทกําหนดโทษ  (หมวด ๖, มาตรา ๓๓ ถึงมาตรา ๓๘)
๙.๑) ผูใดไมยืน่แบบแสดงรายการภาษตีามขอ ๖.๑) โดยไมมีเหตุ

อันสมควร ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๓๓)
๙.๒) ผูใดไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของเจาพนักงานประเมิน 

หรือไมยอมตอบคําถามของเจาพนักงานประเมินตามขอ ๖.๓) (๒) หรือของ
ประธานคณะกรรมการอุทธรณตามขอ ๗) หรือไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือ
คําสัง่ของผูมีอํานาจตามขอ ๖.๓) (๖) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือนหรือ
ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๓๔) 

 ๙.๓) ผูใดทําลาย ยายไปเสีย ซอนเรน หรือโอนไปใหแกบุคคลอื่น
ซึ่งทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัดตามขอ ๕.๓) (๖) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป 
และปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท สวนในกรณีที่ผูกระทําความผิดดังกลาวเปน
นิติบุคคล หากกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นไดมีสวน
ในการกระทาํความผดิของนิตบิคุคล ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรอืผูแทนนติบิคุคล
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ดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป และปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เชนเดียวกัน (มาตรา ๓๕)  

๙.๔) เจาพนักงานผู ใดมีหนาที ่ปฏิบัติการตามกฎหมายนี ้ รู ขอมูล
ของผูมหีนาที่เสยีภาษ ีหรอืของผูอืน่ที่เกี่ยวของ นาํออกแจงแกบคุคลใดหรอืทาํให
รูโดยวิธีใด หรือปลอยปละละเลยใหขอมูลดังกลาวรูถึงบุคคลที่ไมมีหนาที่ตองรู 
โดยไมมีอํานาจกระทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป 
หรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ เวนแตเปนการเปดเผยตอ
เจาพนักงานประเมินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมาย (มาตรา ๓๖)  

๙.๕) ผูใด
 (๑) โดยรูอยูแลวหรอืจงใจยื่นขอความเทจ็ หรอืใหถอยคาํเทจ็ หรอื

ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีตามกฎหมายนี้

 (๒) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกงหรือใชอุบายโดย
วิธีการอยางหนึ่งอยางใด หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีตาม
กฎหมายนี้ หรือ

 (๓) แนะนาํหรอืสนบัสนนุใหบุคคลอื่นใดกระทําการตาม (๑) หรอื (๒)
 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 
๙.๖) บรรดาความผิดตามขอ ๙.๑) ขอ ๙.๒) และขอ ๙.๕) กฎหมาย

กาํหนดใหอธบิดีมอีาํนาจเปรยีบเทียบได และถาผูมีหนาที่เสียภาษีไดชาํระคาปรบั
ตามที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดแลว มิใหผูมีหนาทีเ่สียภาษี
ถูกฟองรองตอไปในกรณีแหงความผิดนั้น แตหากอธิบดีเห็นวาไมควรใชอํานาจ
เปรียบเทียบ หรือเมื่อเปรียบเทียบแลวผูมีหนาที่เสียภาษีไมยอมตามที่เปรียบเทียบ 
หรือยอมแลวแตไมชําระคาปรับภายในระยะเวลาที่ผูมีอํานาจเปรียบเทียบกําหนด
ก็ใหดําเนินการฟองรองตอไป และในกรณีนี ้หามมิใหดําเนินการเปรียบเทียบ
ตามกฎหมายอื่นอีก (มาตรา ๓๘)  

 
หมายเหตุ :- 

• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เปนตนไป (มีผลใหใชบังคับตั้งแตวันจันทรที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เปนตนไป)

creo



